
SLUŽBY  

na PSÍ PLÁŽI 

aneb Co všechno můžete 

vašemu pejskovi dopřát... 

 vlastní lehátko (je to vlast-

ně dětská postýlka) 

 plážový obojek a vodítko 

(aby se do toho vašeho ne-

dostal písek—věřte, že 

jemňoučký píseček se do-

stane opravdu všude a tře-

ba karabinkám vůbec nedělá 

dobře) 

  některé pláže pořádají 

společné psí aktivity („něco 

jako výcvik―) 

 v půjčovně si můžete vy-

brat z celé řady agility pře-

kážek a pokud chcete, mů-

žete si zaplatit i instrukto-

ra 

 pro pejsky vyrábějí Italové 

i vlastní psí zmrzlinu:-) 

PSÍ PLÁŢ 
 za vstup a služby se platí, ale 

můžete si vybrat, co všechno 

psovi  v ceně vstupenky pořídíte 

(nejlevnější stojí 20 EUR) 

 miska s vodou a slunečník je 

samozřejmostí 

 sladká voda k dispozici po celý 

den— z kohoutku, ze sprchy (na 

vymytí mořské soli z kožíšku) i 

ve psím bazénku (pro psí 

nadšence i se skluzavkou:-) 

Otevřeno od 9 do 18 h, v plné sezóně od 8.30 do 19 h 

sezóna začíná:  

18. května  

a končí: 

22. září 2019! 

Vzhůru do Itálie! 
TEN, KDO NERAD TÁBOŘÍ, 

VEZME ŠIPERKU 

… K MOŘI!!! 

Plánujete si letní dovolenou? Rádi byste si trochu zalenošili 

u moře, ale máte obavy, jestli horké letní slunce a rozpále-

nou pláž malý chlupatý černý  pejsek zvládne? Pak vězte, 

že ZVLÁDNE!  A to hravě a s nadšením sobě vlastním!  

 

My jsme se vypravili do Itálie. Ne jen tak prvoplánově zahálet 

na pláži, ale užít si zasloužený odpočinek po předchozím zdolá-

vání rakouských dvou– až třítisícovek. I naše šiperky měly po 

náročných vysokohorských túrách na zotavení nárok, takže se 

několikadennímu nicnedělání rozhodně nebránily. 

 

Nikdy neříkej nikdy 

Ubytovali jsme se v příjemném penzionu v Bibione. (No ano, v 

českém šlágru devadesátek, kam jsem se svého času zařekla, 

TIP NA VÝLET  OBJEVUJ SVĚT SE ŠIPERKOU! 



písku.) Máte volný přístup do moře, a proto-

že podobných nadšenců jako jste vy je ko-

lem dokola spousta, určitě si vy nebo vaši 

pejsci vyberete vhodného parťáka na psí 

hrátky a honičky. Ty je dobré provozovat v 

mělkých vodách a v dostatečné vzdálenosti 

od lehátek (ne všichni páníčci strpí písek v 

očích).  
 

Nicméně pokud chcete  mít opravdu sou-

kromí, můžete si pronajmout  dřevěným 

plůtkem ohraničený prostor, takovou píseč-

že se nikdy nepotřebuji podívat, ale... nako-

nec, proč ne, z Rakouska už to byly slabé 

čtyři hodinky cesty a přes internetbooking 

se i  ze dne na den dalo sehnat slušné uby-

tování. A pejsci vůbec nebyli problém:-) 

Na pláž to bylo kousek a co víc—ta pláž 

byla psí. Rázem odpadly obavy, zda se přes 

den se psem k moři vůbec dostaneme („co 

na to lidi―), mohli jsme tam být celý boží 

den a večer? Hoteloví hosté spěchají na 

večeři v rámci all inclusive, takže se pobře-

ží příjemně vylidní, vzduch se se zapadají-

cím sluncem ochladí a celou pláž kam oko 

dohlédne máte jen sami pro sebe. 

 

Samozřejmě nemusíte celý den trávit jen 

na psí pláži pod slunečníkem. (I když i tady 

se šiperky vyřádily hrabáním nor a válením v 

ITALOVÉ MAJÍ 

PEJSKY RÁDI, 

TY MALÉ PŘÍMO 

MILUJÍ:-) 

Skotačení v moři se tříměsíční Conninka 

zprvu nemohla vůbec nabažit 

Pokud nechcete být rušeni, pronajměte si 

vlastní kousek pláže 

Conninka ve vyhrabané noře pod lehátkem 

Čtyřletá Sisinka, ostřílený cestovatel, 

byla u moře hned jako doma 

Díky mělkému moři 

se při odlivu dalo po 

písčině dostat hlubo-

ko do moře, což děti 

využily ke sběru 

mušliček a šiperky 

samozřejmě k cach-

tání ve vzniklých 

jezírcích a kalužích 



starala s téměř mateřskou láskou a potřebným nad-

hledem.  

Přesto jsme se určitému 

zádrhelu nevyhnuli… 

Sotva jsme dorazili první 

den na pláž (byla to ve-

řejná pláž , bylo to už v 

podvečer a bylo tam 

příjemně), děti i psi se hrnuli k moři. Nadšení ne-

bralo konce a malinkaté štěňátko řádilo jako smyslů 

zbavené. Do vody—ven, do vody—ven, chytit chalu-

hu, letět s ní tam,  pustit chaluhu, běžet zpátky, 

nabrat jinou chaluhu, utíkat tryskem tam, na zpá-

teční cestě skákat, chňapat po Sisince, honit se s 

ní…  

 

Ani jsme si v tom zběsilém spádu událostí nevšimli, 

že Conninka průběžně chaluhy nejen nosí, ale i poží-

vá. A navíc si tu a tam svlažila hrdlo douškem moř-

ské vody… 

 

Dílo zkázy nastalo úderem půlnoci. Tehdy jsme pl-

nou měrou pocítili, že účinky Jaderského moře ne-

musí být jen blahodárné. Veškerá výbava kennelky 

šla ráno do kontejneru a Conninka byla dokonale 

detoxikovaná.  

 

Jinak to ale byla jediná poskvrnka na naší báječné 

letní dovolené, kde všechno bylo zalité sluncem a v 

Itálii se líbilo nejen dětem, ale i šiperkám.   

 

Po celodenním odpočinku u moře jsme podnikali 

průzkumné výpravy po podvečerním pobřeží a 

dokonce i noční život se šiperkám líbil—

všelijaké šmejdění v uzoučkých starobylých 

uličkách, ale i promenádu na širokých bulvárech 

spojenou s pročítáním stovek psích vzkazů si  

naplno užily. 

 

Pokud chcete radu—jeďte k moři taky. Užijete 

si to vy i pejsci a opravdu beze stresu a k plné 

spokojenosti všech. Vždyť několikadenní tro-

pické teploty bývají v létě už i u nás a než se 

schovávat pod pergolou a čekat, až konečně 

vychladne rozpálený asfalt,  to vám určitě bude 

líp na pláži pod slunečníkem s příjemným moř-

ským vánkem v zádech. 
 

Jana Mertlíková, CHS z Úsvitu věků 

nou minizahrádečku, kde se v případě men-

ších pejsků navíc zprostíte i potřeby hlídání 

a nestane se ani, že by k vám nějaký zvěda-

vý nebo rozdováděný hafík zavítal nepláno-

vaně na návštěvu. 

 

Na  pláži je postaráno o vašeho miláčka ve 

všech ohledech. Nejen, že dostane uvítací 

plážový balíček, ale pořídíte tady hračky do 

vody i na souš, pamlsky  i granulky všeho 

druhu, psí plavky, psí sluneční brýle, samo-

zřejmě má provozovatel i veterinární lékár-

ničku a pro všechny případy je na telefonu i 

zvěrolékař… 

Naše šiperky vyrazily k moři poprvé. Na 

tom by ještě nebylo nic zvláštního, kdyby… 

mladší fence Connince nebyly teprve tři 

měsíce. Ale čtyřletá Sisinka je už ostřílený 

cestovatel a parťák, která nás doprovází 

takřka na každém kroku, takže jsme měli 

půlku práce hotovou a Sisinka se o Conninku 

Po výletě pátráš?  

Se šiperkou NA PLÁŢ! 

OBJEVUJ SVĚT SE ŠIPERKOU! 

Večer nikdo ani neprotestoval, že je 

ještě brzo jít spát:-) 

Psí bazén se sladkou 

vodou, v pozadí psí 

sprchy 


